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                           МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                      „ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

                        ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН 
                           
 

       гр. Сливен  ул.Орешак № 15-А              044 /62 27 42       факс 044/ 66 25 28 

                                                                                                                          

        УТВЪРДИЛ:……/п/… (заличен по реда на 37 от ЗОП)……… 

            ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС СЛИВЕН” 

        /инж. Д. Димов/ 

 

УТВЪРЖДАВАМ НА ДАТА 19.05.2020 г. 

 

 

                                                        Д  О  К  Л  А  Д (препис) 
ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ ПО ЧЛ.21, АЛ.2 ОТ ЗОП 

 
 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 
На 18.05.2020 г. след извършено пазарно проучване относно изчисляване на прогнозната стойност на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и 

пособия за нуждите на ТП „ДГС Сливен” за срок от 12 месеца по обособени позиции”: 

Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за 

нуждите на ТП „ДГС Сливен” за срок от 12 месеца; 

Обособена позиция № 2: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за 

нуждите на ТП „ДГС Сливен” за срок от 12 месеца, запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП” 

се установи следното: 

Със Заповед № РД-10-10/14.01.2020 г. Директорът на „Югоизточно държавно предприятие” ДП 
Сливен е определил максимален финансов ресурс за нуждите на ТП ДГС Сливен в размер на 2 000 

/две хиляди лева/ без ДДС. 

При определяне на прогнозната стойност на поръчката са взети предвид процедури проведени в 
други стопанства с идентичен предмет на дейност,което е показателно при определяне на базисната 

цена за настоящата такава. 

С оглед гореизложеното предлагам на Възложителя за най – подходяща цена, която да послужи за 

определяне на стойността на разхода за обществена поръчка, с предмет: Доставка на хигиенни 

материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Сливен” за срок от 12 

месеца по обособени позиции”: Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни материали, 

почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Сливен” за срок от 12 месеца; 

Обособена позиция № 2: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за 

нуждите на ТП „ДГС Сливен” за срок от 12 месеца, запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП” 

следната цена изчислена на база извършено пазарно проучване, а именно: до 2 000 /две хиляди лева/ 

без ДДС. 

Считам, че сумата е адекватна на средните пазарните цени, определени в съответствие с финансовия 
ресурс на Възложителя и изчислени на база действителни разходи, които би направил участника, 

избран за изпълнител на поръчката. 

          

 

Изготвил: …/п/……(заличен по реда на чл.37 от ЗОП)..…….. 

/инж. Красимира Стойчева/ 

 

Дата на предаване на доклада: 18.05.2020 год. 


